
 : חברות אימון 

 מה הדבר המרכזי שהופך קבוצת כדורגל לקבוצה טובה?  שיחת פתיחה: 

גיבוש! הדאגה והאהבה אחד לשני, האחריות אחד על השני והחיבור האורגני שנוצר בקבוצה הם מה  
 שהופך קבוצה לדבר חזק מלוכד! האימון היום ישים דגש על הכרות וגיבוש בין החברים. 

 תחרות זוגות האימון הוא  *

 האימון: 

מריצה, אחד מחזיק לשני את הרגליים והשני צריך ללכת על הידיים עד   –תחרות בזוגות  .1
 . ) למי שמאמן על אספלט אולי עדיף לעשות שק קמחמבחינה בטיחותית, לחצי ולחזור (

זרה בלי  כדור בין שניים בבטן והידיים למעלה, צריכים לרוץ עד לחצי ובח –תחרות בזוגות  .2
 שהכדור ייפול ובלי לגעת בכדור עם הידיים. 

כל זוג מתיישב גב אל גב על קו החצי כשאחד עם כדור עם פנים לשער והשני בלי כדור   .3
מ' בערך), בשריקה של המאמן כל זוג   10לשער השני, מול כל שחקן עם כדור יש קונוס (

ר צריך להקיף את הקונוס  צריך לקום אך ורק אחד עם השני ובלי הידיים, השחקן עם הכדו
  לשער/שער קטן מקונוסים,   הוא צריך להבקיעהשני וולמסור לשחקן השני שבנתיים רץ לכיוון 

שיהיה שלישייה ולא זוג ואחד    אם יש מס' אי זוגי אז אפשרהזוג הראשון שמכניס גול ניצח. (
 . יהיה בשער, אם יש מס זוגי לא צריך שוער)מהשלישייה  

 שאלה שצריכים לשאול אחד את השני: פעם המאמן נותן   כל  -מתיישבים בזוגות  .4
 סרט שאהבתי?  •
 מאכל אהוב?  •
 איך קוראים להורים?  •
 כמה אחים?  •
 חוג שהייתי פעם חוץ מכדורגל?  •
 חג אהוב?  •
 חורף או קיץ? •
 תאריך יום הולדת?  •

#אחרי זה שואלים כל פעם מישהו אחר שאלה אחרת ואומרים להם שלכל זוג יהיה  
  3פעמים מקבל  3ס' התשובות הנכונות. זוג שענה נכון מס בעיטות פנדל לפי מ 

 בעיטות פנדל. 
 #אחרי השאלות הולכים לנקודה הלבנה ועושים תחרות פנדלים.  

בן זוג אחד עומד על קו השער עם כדור ועם עיניים מכוסות, בן הזוג השני    –העיוור ועוזרו  .5
עומד מעבר לקו האורך של המגרש. ברחבי המגרש מפוזרים מכשולים (קונוסים ,כיסאות,  
תיקים, מפלצות), בשריקה של המאמן החניך עם העיניים המכוסות צריך לצאת עם הכדור  

בלי שיברח לו הכדור ומבלי לפגוע באף מכשול  ולהגיע כמה שיותר מהר לקו השער השני מ
תוך כדי שבן הזוג הרואה מכוון אותו מעבר לקווים, אם פגעתי במכשול או עף לי הכדור אני  

 פסול והמנצח הוא זה שהגיע ראשון לקו השער השני אבל אך ורק כשהכדור ברגלו. 
 דאבל פס בזוגות ובעיטה לשער.  .6
 עם שערים קטנים 2*2משחקונים  .7
 גיל משחק ר .8

 

 

 



 

  


